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Syndikalister vann mot bolaget

spår
Fakta Finanskrisen
I Krisen anses ha startat på den
amerikanska bostadsmarknaden
genom att banker gav lån till osäkra
låntagare och fallande bostadspriser
satte igång en ”lavin” i USA:s finansbransch.
I Den svenska finansmarknaden lär
inte påverkas i samma utsträckning,
eftersom svenska banker varit mer
restriktiva med lån.
I Under september varslades 9 000
personer i Sverige om uppsägning,
vilket enligt Arbetsförmedlingen är
den högsta siffran sedan den ekonomiska krisen på 1990-talet.

avhandlingen Hit med pengarna! –
Sparandets genealogi och den
ﬁnansiella övertalningens vetandekonst, vid Stockholms Universitet.
Hans idé är att det ﬁnansiella systemet är ett ”centralt moraliskt
system i våra samhällen” och att
pengar är oerhört väsentligt för
hur vi fostras till att bli ansvarsfulla och lydiga medborgare.
– När vi då ser en sådan här kollaps, springer alla från de platser
där de finansiella reglerna och
pengarna har satt dem – och mot
samma utgång, säger Dick Forslund.
Han menar att det kan jämföras med det moraliska sammanbrottet vid ett skeppsbrott, då
ingen längre väntar på sin tur utan

bara skriker och ska fram först.
– Till allmänheten predikar
man förstås att ha is i magen och
att visa återhållsamhet, men professionella investerare är ju väldigt
aktiva med att ta ut sina pengar
och det är också därför som olika
marknader störtar samman, säger
Dick Forslund.
Vad gäller krisens påverkan på
människor i Sverige som saknar
direkta tillgångar instämmer Dick
Forslund att de främst kommer att
drabbas av ökad arbetslöshet.
– När företagen inte hela tiden
kan få de löpande krediter från
bankväsendet som de är beroende
av så börjar de avskeda personal.
Enligt honom är en lösning att
man som fackklubben på Volvo
Lastvagnar i Umeå föreslår att man
går ner i arbetstid och delar på jobben tills konjunkturen vänder.
– Hade det varit en liknande kris
på slutet av 1970-talet, när arbetarrörelsen och vänstern var starkare
och hade större självförtroende – då
skulle vi ligga bättre till nu.
FINNS DET DÅ något annat sätt att
hantera denna stundande massarbetslöshet? Daniel Ankarloo
menar att det ﬁnns en viktig skillnad mellan dagens situation jämfört med bank- och ﬁnanskrisen på
1990-talet:
– Den svenska offentliga sektorn har just nu väldigt stora överskott och dessa skulle man kunna

använda för att
återanställa
människor
som drabbas
av arbetslöshet.
Resonemanget är att vid en
eventuell massarbetslöshet är Daniel Ankarloo.
det ändå den
offentliga sektorn som får stå för
kostnaden i form av ökade utgifter.
– Den vettiga strategin vore att
använda de här höjda utgifterna
strategiskt genom en slags planerade övergångar till offentlig sektor där det faktiskt behövs folk,
säger Daniel Ankarloo.
att det finns vissa
praktiska problem med att en
industriarbetare på Volvo plötsligt
ska arbeta med helt andra saker i
offentlig sektor, men menar att de
som vill och kan skulle kunna
erbjudas
omskolningsprogram
medan äldre grupper i stället bör
få avgångsvederlag.
– Inget av detta kommer dock
att ske, eftersom vi varken har en
regering eller en opposition som
tänker i de termerna, menar Daniel Ankarloo.
– Men när man tittar på de
stora finansiella tillgångar som
ﬁnns i offentlig sektor så skulle
man verkligen kunna passa på nu.

ligga i att åtgärder som lång föräldraledighet och
möjlighet att gå ner i arbetstid stödjer kvinnors inträde på arbetsmarknaden, men inte på allvar ”hotar
den traditionella arbetsfördelningen mellan avlönat och oavlönat
arbete” mellan könen, som Nyberg
skriver i rapporten. I stället anpassas
arbetsvillkoren så att kvinnor kan
vara borta från arbetet långa perioder och även arbeta deltid, vilket

FÖRKLARINGEN KAN

innebär att de ofta behåller huvudansvaret för hem och barn. Detta
påverkar i sin tur kvinnornas karriärer och löneutveckling samt ”upprätthåller och reproducerar könssegregeringen på arbetsmarknaden”.
– En kort föräldraledighet med
bra betalt innebär att kvinnor håller sig kvar på arbetsmarknaden,
men jag skulle tro att den är för
lång i Sverige. Lösningen är enligt
min mening att man ska kvotera
mer av föräldraledigheten, menar
Anita Nyberg.
föräldraförsäkring kan förbättra kvinnors ställning generellt är inget nytt argument, men kopplingen till en mer
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könsintegrerad arbetsmarknad är
inte lika självklar, då man kan hävda
att det handlar om vilka yrken män
och kvinnor faktiskt väljer. Med en
annan tolkning är den könssegregerade arbetsmarknaden i stället ett
uttryck för kvinnors begränsade
handlingsutrymme.
– När papporna tar ut mer av
ledigheten påverkar det hur
arbetsgivarna generellt ser på
kvinnlig och manlig arbetskraft,
menar Anita Nyberg.
– Om män är borta från arbetet
ungefär lika mycket så har arbetsgivarna mindre anledning att diskriminera kvinnor.
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Fakta Segregerad arbetsmarknad
I 2007 arbetade 78 procent av
kvinnorna och 85 procent av männen
i könssegregerade yrken. Kvinnodominerade yrken har lägre löner
än mansdominerade.
I År 2006 var 77 procent av cheferna i den privata sektorn och 42
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barn segregerar på jobbet
ojämn könsfördelning (se faktaruta). Forskaren Anita Nyberg presenterar i rapporten Jämställt och
könssegregerat hur olika modeller
för barnomsorg och föräldraledighet påverkar kvinnors ställning på
arbetsmarknaden i olika EU-länder. Det visar sig att den ”jämställdhetsmodell” som ﬁnns i bland
annat Sverige leder till högre grad
av könssegregering än man kan se i
både ”hemma-mamma-modellens” Tyskland och ”valfrihetens”
Finland. Detta trots att större
andel kvinnor förvärvsarbetar i
Sverige och att sysselsättningsgapet mellan könen är mindre.

blockader mot varuleverans och mot butiker i tretton städer sedan i somras har Systembolaget gått med på den syndikalistiska sektionen på Systembolaget, DFSA:s, alla krav. Bland
annat har Angelika Björkholm, den medlem som blivit negativt särbehandlad vad gäller lönesättningen, nu fått en lönehöjning på 4,6
procent sedan den 1 oktober.
– Det känns jättebra och det är skönt att vi ﬁck igenom en höjning av min lön. Innan har de sagt att de aldrig går med på en
lönehöjning mellan revisionerna, så jag trodde inte att de skulle ge
mig det. Vi ska ﬁra med champagne! Jag har fått ett fantastiskt stöd
från sektionen. Helt otroligt hur allt styrdes upp i somras. Jag är
verkligen tacksam, säger Angelika Björkholm.
Förutom lönehöjningen har syndikalisterna också fått inblick i
den reform som bolaget ska genomföra för deltidsarbetare (se
Arbetaren 22/2008). DFSA ställer sig kritiska till reformen och
meddelar att även fackförbundet Unionen som är Systembolagets
avtalspart tills vidare lämnat förhandlingarna.

EFTER ETT ANTAL

procent i den offentliga sektorn
män.
I Kvinnor utgör 96 procent av
förskolelärarna, 94 procent av barnskötarna och 99,5 procent av dagbarnvårdarna.
Källa: SCB

Ett tjugotal personer med kurdiskt ursprung hungerstrejkar
sedan i fredags utanför Kulturhuset i Stockholm. Syftet är att
uppmärksamma den situation som råder för kurdiska fångar i
iranska fängelser, där en omfattande hungerstrejk pågått i flera
månader i protest mot tortyr och dödsstraff.

40 000 kronor till flyktingbarn
ORGANISATIONEN EMMAUS BJÖRKÅ skänker 40 000 kronor till temporära skolor för palestinska ﬂyktingbarn som förra sommaren ﬁck ﬂy
sina hem i ﬂyktinglägret Nahr al-Bared i norra Libanon. Närmare
40 000 människor ﬂydde till det närliggande ﬂyktinglägret Beddawi
efter att den libanesiska armén omringat Nahr al-Bared i jakt på
gruppen Fateh al-Islam. Många familjer har fortfarande inte kunnat
återvända till sina hem och sammanlagt går 107 barn i temporära
skolor. Emmaus Björkå ger sitt bidrag till samarbetsorganisationen
NAMSC för att användas till skolmaterial.

S-majoritet för Lissabonfördraget
PÅ ETT EXTRAINSATT riksdagsgruppsmöte i förra veckan beslöt den
socialdemokratiska gruppen att rösta ja till Sveriges godkännande
av Lissabonfördraget. Beslutet var inte enhälligt. Enligt Dagens
Nyheter ska ”en handfull” ledamöter ha varit tveksamma eller kritiska till beslutet, bland dem de förra ministrarna Leif Pagrotsky
och Morgan Johansson, som vill att partiet väntar med att ta ställning till dess att regeringens utredning om hur fördraget påverkar
svensk arbetsrätt blir klar den 15 december.
De sistnämnda går på samma linje som den senaste LO-kongressen och Byggnads Hans Tilly protesterade också omedelbart mot
riksdagsgruppens ställningstagande. För att regeringen ska få igenom
Lissabonfördraget krävs tre fjärdedels majoritet i riksdagen, vilket i
sin tur kräver att socialdemokraterna röstar ja till den.

Mp byter linje i EU-frågan
inte längre att Sverige ska lämna EU. Beslutet
togs efter en medlemsomröstning där nära hälften av medlemmarna röstade. 55,6 procent röstade för att slopa utträdeskravet, i
enlighet med vad språkrören Peter Eriksson och Maria Wetterstrand tidigare förespråkat, medan 44,4 procent stod fast vid partiets gamla linje.
Miljöpartiet betonar dock att man fortfarande är kritiskt till och
vill förändra EU. Partiet står fast vid kraven på en folkomröstning
om Lissabonfördraget och vill inte att Sverige går med i EMU.
Grön Ungdom, som ville behålla utträdeskravet, accepterar utfallet
av omröstningen, men kräver en tuffare partilinje.
– Nu gäller det att fokusera på de områden alla gröna är ense
om; en skarp EU-kritik och fokus på att EU ska få en offensiv klimatpolitik, säger Jakob Dalunde, språkrör för Grön Ungdom, i ett
uttalande.
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